
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ALIMENTOS PERECÍVEIS: O ESTUDO DOS FATORES QUE INFLUENCIAM NA 

EFICIÊNCIA DA FRUTICULTURA NO SEGMENTO SUPERMERCADISTA. 

 

Marcio Ronald Sella; Ethel Cristina Chiari Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ALIMENTOS PERECÍVEIS: O ESTUDO DOS FATORES QUE INFLUENCIAM NA 

EFICIÊNCIA DA FRUTICULTURA NO SEGMENTO SUPERMERCADISTA. 

 

Marcio Ronald Sella (UNIARA – Centro Universitário de Araraquara) 

Ethel Cristina Chiari Silva (UNIARA – Centro Universitário de Araraquara) 

 

Resumo: A essência do trabalho será investigar a eficiência da logística na distribuição de 

alimentos perecíveis. A proposta será identificar as perdas das frutas em duas lojas de uma 

rede de supermercados com características distintas quanto à obtenção, armazenamento e 

preservação do produto e as estratégias empresariais para a sustentabilidade. A banana terá 

destaque devido sua representatividade no cenário mundial e importância socioeconômica. 

Palavras-chaves: Estratégias Empresariais para a sustentabilidade. Eficiência da logística. 

Perdas das frutas. 

 

1. Introdução 

A competitividade pode ser considerada como um indicador de resultado e medida de 

desempenho de empresas de mercado, refletindo vantagens adquiridas ao longo do tempo. 

Depende de relações sistêmicas, já que muitas vezes as estratégias empresariais podem ser 

dificultadas por gargalos de coordenação vertical ou de logística (JANK & NASSAR, 2000). 

No processo de aquisição de competitividade em sistemas agroalimentares, é de fundamental 

importância a coordenação e monitoramento dos agentes de produção, agroindústria, atacado, 

varejo e consumidor final (SPERS,1993). 

A organização mais eficiente nessas cadeias depende das características do produto e 

do mercado. Lideranças tradicionais, relações rígidas de classe, individualismo, dispersão 

espacial e falta de comunicação entre os agentes ao longo da cadeia dificultam uma 

coordenação mais eficiente (WEISS & RAMPONI,1981). 

As perdas pós-colheita dos produtos agrícolas podem refletir um grau de 

desarticulação nestes sistemas, influindo diretamente na competitividade. 

O conhecimento pelos agentes da cadeia de influências dessas perdas em cada elo não 

se apresenta de forma transparente. Segundo Brant (1980) e Barros (1987), os produtos 

perecíveis e com maiores taxas de perdas, como hortaliças e frutas, apresentam margens totais 

de comercialização relativamente maiores que produtos menos perecíveis, como cereais e 

grãos. 

Conceitualmente, perdas são reduções na quantidade física do produto disponível para 

consumo, em razão de depreciação da sua qualidade diminuindo o valor comercial ou 

nutritivo do produto (CARVALHO, D. 1994; VILELA, N.J. et al.,2003). 

Para a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) a 

redução das perdas é uma solução para o aumento da oferta de comida. As causas primordiais 

desse prejuízo são os maus hábitos de alimentação e o gerenciamento inadequado, desde o 

plantio até a chegada do produto à mesa do consumidor. 

A oferta inadequada de alimentos em países em desenvolvimento tem sido 

invariavelmente, um dos problemas mais atacados por parte dos organismos internacionais 

asseguram MARTINS & FARIAS (2002). Para se colocar alimento ao alcance das pessoas 

não é questão apenas aumentar a produção global, mas sim que esses alimentos tenham a 

garantia de produzir, distribuir até o consumidor final. Porém, esse deslocamento dos 

alimentos deve ser monitorado de tal forma que um nível mínimo de perdas ocorra. Essa 

postura quanto à minimização dos desperdícios deve envolver todos os atores participantes da 

cadeia produtiva. 



Segundo Carvalho (2009) um estudo da FAO de 2004, revela que o Brasil está entre os 

10 países que mais desperdiçam comida no mundo. Cerca de 35% de toda a produção agrícola 

vão para o lixo. Isso significa que mais de 10 milhões de toneladas de alimentos poderia estar 

na mesa dos 54 milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza.  

Antonio Gomes Soares, químico industrial pesquisador da Embrapa, afirma que o 

índice de perdas no Brasil é maior do que se consegue calcular, basta observar a quantidade 

de lixo orgânico gerado nas centrais de abastecimento das grandes capitais.  

A “rota” do desperdício no setor agrícola inicia-se na produção e termina no 

consumidor final passando, obrigatoriamente, pelas diversas formas de transporte, 

armazenamento e comercialização de produtos (CAMPOS, 2011). 

Carvalho (2009) ainda comenta que em meio a tantas formas de desperdício, a alta 

conta gerada pelas perdas não fica diluída ao longo da cadeia. Segundo a Embrapa, agricultor 

e consumidor são os mais prejudicados. Isso acontece porque o investimento para produzir, 

manipular e transportar o alimento já foi feito. Antes do produto se perder, a rede varejista faz 

uma previsão de perdas e repassa tanto o preço pago ao produtor, quanto ao que é cobrado do 

cliente. “ O agricultor recebe menos e o consumidor paga mais” 

Rioseco (2007) reforça as afirmações do Instituto Ethos (2005), sobre os altíssimos 

níveis de perda e desperdício de alimentos no Brasil, tanto ao longo das cadeias produtivas e 

de distribuição, incluindo o varejo (27% a 30% do total produzido), como no preparo e 

armazenamento de alimentos. 

Segundo Bordin (1998), desde o instante em que é colhido até o momento de ser 

preparado ou consumido, o produto hortícola sofre uma série de efeitos essencialmente 

mecânicos que, dependendo da sensibilidade do produto, poderão causar danos que 

comprometerão a qualidade final do mesmo. Estudos mostram que, dependendo do produto, 

as perdas de produtos hortícolas por causas mecânicas podem chegar a 20 – 25% do total. 

Basicamente, o manuseio, a vibração, o impacto e a compressão irão causar ferimentos e/ou 

amassamentos superficiais que levarão à deterioração do vegetal ou facilitarão o 

desenvolvimento de doenças. 

 
Tab.1 – Índices de Perdas das Principais Frutos no Brasil – 1997-2000 

Frutas e Frutos Desperdício 

Banana 40% 

Morango 39% 

Abacate  31% 

Mamão 30% 

Manga 27% 

Abacaxi 24% 

Laranja 22% 

Média 30% 

Fonte: Embrapa Agroindústria de Alimentos (2009) 

A banana é uma das frutas onde esta questão é relevante. De todas as frutas tropicais, a 

banana é sem dúvida alguma, a de maior importância no Brasil, pois é considerada como 

alimento básico do povo brasileiro (DURIGAN & RUGGIERO, 1995). Seu cultivo é 

realizado em todos os Estados da Federação, desde a faixa litorânea até os planaltos do 

interior (ALVES, 1999).  

O Brasil é o maior mercado consumidor desta fruta. O consumo médio é estimado em 

34 kg “per capita” e é consumido principalmente in natura, em razão do preço geralmente 

acessível (SOTO, 1992). 



Segundo Instituto Ethos (2005) a colheita e o transporte das bananas ainda seguem 

processos antigos. O produto é levado até o mercado consumidor em embalagens 

inadequadas, resultando numa grande quantidade de frutas amassadas, condição não aparente 

enquanto estão verdes, visíveis apenas após seu amadurecimento.  

O elevado índice de perdas na comercialização de banana no Brasil faz com que 

apenas uma parcela, entre 50 a 60% da produção chegue à mesa do consumidor 

(MASCARENHAS, 1999). 

Entre as principais perdas pós-colheita estão: falta de transporte adequado, uso de 

embalagens impróprias, falta de amadurecimento controlado e a não utilização da cadeia do 

frio para armazenagem. Segundo Camargo (2002), as perdas pós-colheita ocorrem em 

qualquer etapa do processo, iniciando-se na colheita e depois dela, durante a distribuição e, 

finalmente, quando o consumidor compra e utiliza o produto. 

Estudo desenvolvido por Souza et al., 1995, determinou as perdas em diferentes etapas 

na cadeia da banana no Brasil: na lavoura (mais de 5%); no processo de embalagem (mais de 

2%); no atacado ( de 6% a 10%); no varejo (de 10% a 15%) e, no consumidor (5% a 8%). 

Segundo Lichtemberg (1999), a falta de cuidados no manejo pós-colheita é 

responsável pela desvalorização da banana no mercado interno e pela perda de oportunidade 

de exportação da fruta brasileira. 

As causas das perdas das frutas estão associadas a todos os agentes envolvidos na 

produção, distribuição e comercialização. Que estratégias podem ser adotadas ao setor 

supermercadista de forma a contribuir para seu melhor desempenho?  

 

1.1 Objetivo geral 

Identificar e analisar as atividades e fluxos da logística para comercialização da fruta 

in natura banana junto a uma organização supermercadista localizada na região norte do 

Paraná, sob a ótica da qualidade dos produtos e da eficiência do processo.  

 

1.2 Objetivos específicos 

Caracterizar e comparar a eficiência nas operações de logística interna entre duas lojas 

da rede de supermercados com infraestruturas diferentes quanto às restrições e condições 

críticas para preservação sobre os aspectos de acondicionamento, climatização e dispositivos 

para exposição da fruta na área de vendas.  

Avaliar se existe correlação entre o volume de perdas nos estabelecimentos varejistas 

pertencentes à amostra que recebem a fruta de fornecedores diferentes cada qual com 

conceitos distintos relativos à obtenção do produto para beneficiamento e posterior entrega. 

 Oferecer subsídios e contribuir para uma maior transparência sobre as causas dos 

desperdícios entre os agentes da cadeia agroalimentar sinalizando as melhores práticas de 

gerenciamento logístico interno. 

 

1.3 Justificativa 

Silva (2003) aponta que uma das causas para os altos volumes de frutas desperdiçados 

no Brasil é a carência de estudos mercadológicos de todo o complexo comercial dos produtos, 

que poderiam fornecer valiosas informações e contribuir para atenuar as perdas. Tanto que é 

de grande importância a transparência nas relações entre os agentes da produção, 

agroindústria, atacado, varejo e consumidor final. 

Segundo o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social (2005) o termo 

“desperdício” embute o conceito de prejuízo e tem sido uma constante preocupação dos 



administradores de empresas. A busca de qualidade e otimização de recursos, associada à 

saúde financeira e tecnológica da empresa moderna, opõe-se obviamente às perdas - que 

geram custo extra, perda de competitividade e diminuição do lucro, ou seja, interferem de 

modo negativo na imagem de qualquer empreendimento.   

A logística de distribuição de alimentos do suporte ao ciclo e a vida dos produtos. 

Bowersox e Closs (2004), explicam que poucos produtos e serviços são vendidos sem alguma 

garantia de desempenho no decorrer de um período específico. As empresas para vender seus 

produtos precisam se adequar a qualidade, ao prazo de validade dos itens, evitando assim 

consequências negativas.        

De acordo com o Especialista em Logística, Juliano Franco (2011), na logística de 

alimentos perecíveis, a diferença entre um bom alimento e um perfeito, é a habilidade de se 

resolver os gargalos do processo da cadeia de distribuição que prejudicam seu desempenho. 

Os produtos hortifrutigranjeiros representam grande diferencial para as lojas de varejo 

supermercadista, capazes de incrementar o tráfego interno de clientes e de aumentar a sua 

frequência de visita às lojas. Além disso, esse setor tem se mostrado bastante rentável para 

essas redes que obtiveram lucros entre 25% e 30% (CURY & FREITAS, 2001). 

 

1.4 Aspectos Metodológicos  

Para Gil (1999, p.42), a pesquisa tem um caráter pragmático, é um “processo formal e 

sistemático de desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da pesquisa é 

descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos”          

Do ponto de vista da sua natureza, podemos classificá-la como pesquisa aplicada, que 

tem por objetivo gerar conhecimentos para aplicação prática direcionada à solução de 

problemas específicos. Envolve interesses localizados. 

Do ponto de vista da forma de abordagem, pode ser classificada como qualitativa, ou 

seja, não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas e os processos e seus significados são 

os focos principais da abordagem. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o 

pesquisador é o instrumento-chave. É descritiva. O processo e seu significado são os focos 

principais da abordagem.    

Em relação aos objetivos a pesquisa será classificada como descritiva. Visa descrever 

as características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações 

entre variáveis. Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e 

observação sistemática. Assume, em geral, a forma de Levantamento (GIL, 1991).   

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, será classificada como um Estudo de 

caso que envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetivos de maneira que se 

permita o seu amplo e detalhado conhecimento (GIL, 1991). 

Um Estudo de caso é “uma pesquisa empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro do seu contexto na vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não estão claramente definidos” (YIN, 2001). 

Do ponto de vista do local de realização será pesquisa de campo onde acontece o fato/ 

fenômeno/ processo.  

A avaliação da eficiência nas operações de logística no varejo supermercadista inicia-

se na recepção, armazenagem, conservação, manuseio e termina com a exposição da fruta in 

natura banana na gôndola. O levantamento ocorrerá junto a duas lojas de mesmo perfil 

comercial pertencentes a uma rede de supermercados localizada na região metropolitana de 

Londrina/PR.   

Silveira & Lepsch (1997) definem o supermercado como “ um varejo generalista que 

revende ao consumidor final ampla variedade de produtos, dispostos de forma departamental, 

no sistema de auto-serviço”.  



Para Rojo (1998), com quase cinco décadas de implantação no Brasil,  o supermercado 

tornou-se parte essencial da paisagem de qualquer cidade brasileira média, assim como um 

elemento indissociável do modo de vida e das preocupações de qualquer consumidor. O setor 

supermercadista representa uma forte área de convergência do consumo, principalmente por 

se tratar de um segmento que comercializa em primeira instância gêneros de necessidade 

básica. 

Em relação ao período de investigação será transversal, ou seja, os dados coletados 

serão de um determinado período.  

A coleta dos dados teve início em maio de 2012 com previsão de término para agosto 

de 2012. Existe um formulário específico a ser preenchido pelos encarregados do setor de 

FLV (Frutas Legumes e Verduras) abordando os pontos críticos como a recepção dos 

produtos nas lojas da rede (supermercados “A” e “B”) abastecidas por fornecedores distintos 

com conceitos diferentes quanto a obtenção do produto, a logística interna para manuseio, 

conservação e armazenagem e o apontamento do volume das perdas da fruta banana conforme 

esquema abaixo.  
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1.5 Estrutura do Trabalho 

O presente trabalho será estruturado em seis capítulos incluindo esta introdução.  

O capítulo 2 contemplará a revisão da literatura em relação aos temas gestão da cadeia 

de suprimentos, logística interna de alimentos perecíveis, canal de distribuição varejo e a 

análise das restrições e condições para preservação de frutas in natura. 

No capítulo 3 serão apresentadas as informações referentes à produção de frutas in 

natura no contexto mundial, nacional e estadual (Paraná). 

No capítulo 4 abordará os aspectos metodológicos que explicita as ações 

metodológicas assim como as características dos sujeitos. 

No capítulo 5 trata da coleta e análise dos dados onde expõe os resultados 

encontrados. 

No capítulo 6 são apresentadas as considerações finais. 

Técnicas Próprias de 

Produção e Colheita 

(PR) 

Seleção, Classificação  e 

Embalagem 

Armaz. e Climatização 

(Cadeia do Frio / Etileno) 

Transporte Próprio 

(Entrega) 

Faz a coleta do produto 

(SC) e traz embalado 

(produtor)  

Armaz. e Climatização 

Próprio (Cadeia do Frio / 

Etileno)  

Transporte Próprio 

(Entrega) 

Infraestrutura de 

Recepção  e Armazenagem 

s/ climatização  

Infraestrutura  p/ 

Movimentação, 

Manuseio e Exposição  

Infraestrutura de 

Recepção  

Infraestrutura p/ 

Movimentação, 

Manuseio e Exposição  

Armazenagem c/ 

climatização da fruta  

Acompanhamento e 

caracterização da  Logística 

interna (Supermercado) 

Análise da Eficiência – 

Comparativo do volume de 

perdas da fruta banana. 

Galpão de 

Beneficiamento 

Próprio 
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